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ASIO mezi deseti nej… firmami v kraji

30.10.2008
Brno
4.11.2008
PR AH A
Podzimní
semináře
firmy ASIO

Hlasování komise (kde se nejvíce projevuje
image firmy) a hospodářské výsledky v roce
2007 nás zařadily mezi desítku nejlepších
firem v kategorii „malá a střední firma“
v kraji.
Jménem vedení firmy děkujeme všem,
kteří k tomu přispěli svou prací i všem
těm, kteří jsou nám nakloněni jako zákazníci.
Na druhé straně víme, že není ve firmě
a na trhu všechno jenom nej, nej… a tak
takové ocenění bereme současně i jako
závazek, abychom se dále zlepšovali
a prokázali, že náš výběr a ocenění není
shoda okolností a pouhá náhoda.

31.10.2008
HYDROSILVEST

UVNITŘ
TOHOTO

Za management firmy Ing. Karel Plotěný
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Intenzifikace zařízení s aktivací pomocí
membrán (MBR)
Úvod
Intenzifikovat zařízení znamená zvýšit jeho výkon po hydraulické, případně látkové stránce.
V případě membrán, a nejen jich, je to souhrn opatření nejen na samotné ČOV, ale i na trubní
síti a v systému provozování.
Důvody pro volbu MBR
Membránová technologie představuje obrovský intenzifikační potenciál. Pomocí zvýšení obsahu sušiny v aktivaci a současném vypuštění nepotřebné dosazovací nádrže lze získat volné objemy pro aktivaci, a tedy možnost zvýšení výkonu nebo nároků na odtokové hodnoty. Přednosti
použití MBR jsou tedy tam, kde se nedostávají objemy, nebo je nedostatečná úroveň čištění.
Další výhodná možnost je tam, kde chceme vodu znovu použít.
Při rozhodování se pro MBR je důležité si uvědomit, že náklady se vztahují na maximální
množství proteklé vody. Tj. zároveň s použitím membrán je nutné hledat možnosti minimalizace množství vod tj. zamezit míchání s dešťovými a průsakovými vodami. Případně dešťové
vody vhodně odlehčit nebo čistírnu v době deště částečně obtokovat. Dále je logicky výhodné
nátok na membrány co nejvíce zrovnoměrnit.
Změna funkce použitím MBR
Při změně odloučení nerozpuštěných látek z vody ze sedimentace na filtraci na membránách se
nabízí několik technologických možností jako např. MBR (bez membránové komory) nebo
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hybridní zařízení, kde část je čištěna na MBR. Existují však ještě i další možnosti.
MBR bez oddělené filtrační membránové komory
Při intenzifikaci pomocí vložení modulů do aktivace je ke zvážení, zda a jak se využijí dosazovací nádrže. Podle místních a stavebních podmínek je možno je využít na rozšíření aktivace
nebo jako provzdušňované nebo neprovzdušňované nádrže. Na zvážení projektanta je také to,
zda vytvořit pro membrány samostatnou membránovou komoru.

Při
intenzifikaci
pomocí
vložení
modulů do
aktivace je
ke zvážení,

Obr.: Příklady intenzifikace ČOV pomocí MBR
Hybridní zařízení
Pod pojmem hybridní zařízení se v tomto případě myslí kombinace klasické biologické ČOV a
MBR .

zda a jak se
využijí
dosazovací
nádrže..
Příklady realizovaných zařízení
Na výše uvedených principech je realizována
řada zařízení. Jako příklad realizace si dovolím
odprezentovat často uváděný příklad realizace
s využitím membrán na ČOV Schilde v Belgii.
Cílem intenzifikace bylo navýšení kapacity
z 18.000 na 28.000 EO, případně i možnost
rozšíření na 42.000 EO. Požadované hodnoty
jsou CHSK 125 mg/l, BSK5 25 mg/l, Ncelk
15mgN/l, Pcelk 2 mgP/l. Z důvodu nedostatku
Obr.: Varianty MBR
místa bylo navrženo jako varianta schéma
s využitím MBR, které se ukázalo jako ekonomicky nejvýhodnější. Nedostatek místa byl dán
tím, že ČOV se nacházela mezi významnou komunikací a přírodní rezervací. Uvedení do provozu proběhlo v roce 2003.
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V tomto případě jsou provozovány paralelně klasická biologie a MBR a množství vody vypouštěné na
jednotlivé linky se řídí následujícími kritérii :
- Bezdeštný průtok se celý zpracovává na MBR s výjimkou malé části odpadních vod, která se používá
na udržení provozu aktivace v klasické ČOV.

...... již dnes
existuje řada
případů, kdy
membránová
filtrace je
způsob jak
Obr.: Schéma ČOV Schielde/B
- Zpravidla se na MBR čistí denně během 8 hodin 355 m3/hod a ve zbývajících 16-ti hodinách pak
230 m3/hod. Konvenční zařízení zpracovává přebytek tj. asi 260 m3/hod.
- Při vysokém nátoku (max. 1800 m3/hod) se nátok na MBR nezvyšuje, neboť obsah N a P je díky naředění bezproblémový.
Závěr :
Z uvedeného příkladu je vidět, že již dnes existuje řada případů, kdy membránová filtrace je způsob, jak
nejekonomičtěji dosáhnout i přísně stanovených požadavků nebo navýšení výkonu. I v České republice
se takové případy jako Schilde vyskytují, např. v letošním roce jsme zpracovali technické řešení
s využitím membrán pro ČOV Řícmanice, kde se obdobné řešení jako v Schilde přímo nabízelo. Bohužel
se nám toto řešení i přes to, že vycházelo ve srovnání s klasickou aktivací investičně podstatně levněji,
nepodařilo prosadit. Chce se nám věřit, že hlavním důvodem byla setrvačnost a konzervativní přístup.
Prostě to asi bude ještě chvíli trvat, než se pohled na membrány změní a než se podaří vyjet ze starých
vyježděných kolejí.

Vodohospodářské úsměvy

nejekonomičtěji dosáhnout
i přísně
stanovených
požadavků
…..
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MBR –5 let zkušeností na trhu

Membránová
filtrace
představuje
kombinaci

VIRY
KOLOIDY
BAKTERIE
BÍLKOVINY
OLEJOVÉ EMULSE
VELKÉ MOLEKULY
BAREVNÝ PIGMENT

M em b rán a

Vzhledem ke stále zvyšujícímu se nároku
na životní úroveň a požadavky na kvalitu
životního
prostředí,
začlenila
firma
ASIO spol. s r.o. do svého výrobního
programu
čistírny
odpadních
vod
s membránovou technologií (membránovou
filtrací)
pod
obchodním
označením
AS - VARIOcomp ULTRA.

VIRY
KOLOIDY
BAKTERIE
BÍLKOVINY
OLEJOVÉ EMULSE
VELKÉ MOLEKULY
BAREVNÝ PIGMENT

čištění
pomocí
standardního
aktivačního
procesu…..

Obr.: Typy zachycených NEL
Čistírny odpadních vod AS - VARIOcomp
ULTRA slouží k čištění odpadních vod
z objektů, které není možno nebo výhodné
pro svoji polohu připojit na kanalizační systém. K těmto objektům patří: rodinné domy,
bytové lokality, rekreační zařízení, hotely,
kempy atd.
Membránová filtrace představuje kombinaci
čištění pomocí standardního aktivačního
procesu s velmi účinnou separací pevné a
tekuté fáze.

Obr.: Schéma ČOV s mikrofiltrací
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V uplynulém roce byla několika realizacemi ověřena vhodnost použití a účinnost čištění odpadních vod pomocí

Obr.: Pohled na již realizovanou ČOV
membránové filtrace na ČOV. Realizace
se uskutečnily na různých lokalitách ve
vztahu k charakteru odpadních vod.
Tímto lze považovat sledování limitů
zbytkového znečištění za reprezentativní. V přepočtu na ekvivalentní obyvatele
(EO) byly realizovány velikosti ČOV
s membránovou filtrací od 5 EO do 300
EO.
Bylo vysledováno a v praxi ověřeno, že
na odtoku z ČOV s membránovou filtrací lze dosáhnout následujících hodnot:
BSK5 < 5 mg/l, CHSK < 40 mg/l,
NL < 1 mg/l.
Kvalita vody na odtoku je na takové
úrovni, že umožňuje její zpětné využití
např. jako užitkovou vodu. V praxi se
potvrdilo, že ČOV s membránovou filtrací je možno použít i při rekonstrukcích stávajících ČOV. Instalací membránového modulu nedochází ke zvětšování objemů nádrží, není třeba rozšiřovat systém o přídavnou aktivaci, ani
dosazovací nádrž.
Provozem ČOV se prokázalo, že
k zajištění kontinuálního a stabilního
odtoku vyčištěné vody je nutné membrány pravidelně čistit – regenerovat. ASIO
spol. s r.o. má již v současné době vybudovanou regenerační stanici, na které
provádí regenerace již provozovaných
membránových modulů. Regeneraci
provede
autorizovaný
servis
ASIO spol. s r.o.
Martin Šrámek
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Odlučovače lehkých kapalin
- vhodnost použití polyetylenu a polypropylenu V průběhu posledního roku odbornou veřejností zahýbala opět diskuse o materiálech používaných pro konstrukce odlučovačů lehkých
kapalin. Možná jste ji zaznamenali zejména
díky demagogické kampani jisté zahraniční
firmy.
Tuto otázku znovu otevřel zástupce této firmy
a v nynější kampani se výrazně stylizuje do
role toho „jediného a pravého“, jakožto zachránce životního prostředí, bezpečnosti výrobků a zejména čistoty trhu.
Paradoxně právě je to ten stejný pán (výše
jmenovaný zástupce zahraniční firmy), který
je na českém trhu negativně vnímán jako prodejce velmi kontroverzních odlučovačů s poddimenzovaným kalovým prostorem a odlučovačů s obtokem !
Způsob vedení kampaně a zejména používané
argumenty jednoznačně dosvědčují, že se zdaleka nejedná o ochranu práva, ale jedná se
pouze a jen o vlastní prospěch v rámci tohoto
velmi neetického a nekalého konkurenčního
boje.
Konec konců posuďte, prosím sami podle níže
uvedených argumentů.
Dotyčný pan zástupce svoji kampaň, vedenou
bulvárním způsobem (kdy základem všeho je
buď jen výmysl nebo v lepším případě účelově interpretovaná polopravda), postavil zejména na faktu, že v evropské normě ČSN EN
858-1 není taxativně vyjmenován polypropylen (PP), jako materiál z kterého může být
OLK vyroben a tím pádem, dle jeho tvrzení,
není ani k výrobě povolen.
Ano, taxativně vyjmenován není! Rozhodně
však tím ale není polypropylen zakázán!!!
Všeobecně pochopitelně platí, že tvůrci norem, jako dokumentu popisujícího současný
stav techniky, systémově nemohou a ani nechtějí zamezit dalšímu technickému vývoji
v oboru. Tak tomu je také ve výše citované
normě, kde článek 6.2.1 vyjmenovávající některé materiály je doplněn odstavcem, který
umožňuje použití materiálu jiného než vyjmenovaného, za předpokladu, že materiál vyhoví
všem příslušným požadavkům.
Proč v normovém výčtu materiálů chybí PP,
když se již léta v takové velké míře (a bez
problémů) k výrobě OLK využívá?
Odpověď je poměrně jednoduchá. Základním
dokumentem pro vypracování EN 858-1 byla

německá norma DIN a vzhledem k prostému
faktu, že v Německu ani v ostatních zemích
západní Evropy se PP v té podobě jako v ČR
na stavební výrobky nepoužívá, nenapadlo
normotvůrce tento materiál v normě zohlednit.
Zvláště poté, když vlivem absence českého
zástupce v pracovní skupině při projednávání
normy neměla možnost česká strana koncept
normy ovlivnit.
Jednoznačným dokladem této hypotézy je jiná
evropská norma, EN 12566-3 „Malé čistírny

Důsledkem
znečišťování
v konkrétním
povodí
( komunální
splaškové
Obr.: Dvouplášťový OLK připravený pro betonáž

odpadní
vody) bývá

odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel“,
kde již PP jako vhodný materiál uveden je.
To ovšem zmíněnému panu zástupci nebrání
stále tvrdošíjně lpět na požadavku, že se PP
nesmí používat, protože má jinou objemovou
hmotnost než PE !!!
Ve výše zmíněném odstavci je klíčový termín
„ příslušným požadavkům“.
To znamená, a i nezasvěcenému je jasné, že
jde o ty parametry, které mají k materiálu relevantní vazbu. Polypropylen nemůže splňovat
požadavky např. na objemovou hmotnost polyethylenu, zrovna tak jako polyethylen nemá
stejnou objemovou hmotnost jako beton či ocel.
U výrobku OLK jsou podle normy EN 858-1
podstatné pro vhodnost materiálu zejména požadované vlastnosti ve smyslu chemické odolnosti, vodotěsnosti a spolehlivosti konstrukce.
Je pochopitelné, že tento termín odmítá dotyčný
pan zástupce akceptovat. Jednoznačně
z účelových důvodů vhodných pro vedení svého konkurenčního boje. Nikoliv z důvodů nebezpečnosti PP výrobků na trhu.
Pokračování na straně 7.

aktivizace
bakterií…...
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Informace pro malé obce
Informace pro malé obce (méně než 2000 ekvivalentních obyvatel), které uvažují
o výstavbě kanalizace a čistírny odpadních vod :
Vyhlášení výzvy z dotačního titulu OP ŽP ( Operační program Životní prostředí ) je plánováno na prosinec letošního roku, přičemž následný příjem žádostí je plánován na první
čtvrtletí roku 2009.
Jedná se konkrétně o oblast 1.1. Snížení znečištění vod, podoblast 1.1.1. Snížení znečištění
z komunálních zdrojů.
To znamená, že malé obce opět dostanou šanci žádat až o 85% dotace na uznatelné investiční náklady spojených s výstavbou kanalizací a čistíren odpadních vod.
Vypracování kvalitní žádosti není krátkodobá záležitost a základem je vypracovaný projekt
pro územní řízení a vydané územní rozhodnutí s nabytím právní moci.
Je tedy nejvyšší čas zahájit první kroky…

Člověk by

V uvedené výzvě se pamatuje i na snížení znečištění z průmyslových zdrojů, těm je určena
podoblast 1.1.2. a tak dostanou šanci i podnikatelé.

nevěřil, že

Neváhejte a přijďte se poradit…Víme jak na to…

něco

Roman Sládek

takového
bude možné

Friends of Socotra

i v dnešní
době…..

Výroční zasedání této organizace sdružující přátele Socotry se sešlo 5 a 6.9 2008 v Brně.
Setkání zahájila páteční vernisáž výstavy Socotra – zapomenutý ráj v Místodržitelském Paláci, pokračování se pak odehrálo na zámku ve Křtinách. Oba dny byly zakončeny společenskými akcemi. V pátek to byla návštěva vinného sklepa v Hustopečích a v sobotu večeře
v arabském stylu na zámku ve Křtinách. Asio se při té příležitosti pochlubilo dokončením
ČOV pro nemocnici v Hadibu a také tak trochu zviditelnilo prezentací na výstavě. Akci pořádala Mendelova universita, která se na Socotře snaží o rozšíření pěstování místních exotických dřevin. Díky této akci jsme se konečně potkali s lidmi, se kterými jsme se buď na Socotře potkali nebo se tam
úspěšně míjíme a vidíme jen
výsledky své činnosti. Věřím,
podle probíraných témat, že to
nebylo setkání poslední a že
vedle aktivit na Socotře přispěje tato akce i k možné užší
spolupráci např. se zástupci
university. (Plotění K.M. a
Šrámek)
Karel Plotěný

Obr.: Pohled na Socotru
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Pokračování ze strany 5.

Odlučovače lehkých kapalin
- vhodnost použití polyetylenu a polypropylenu Na základě podnětu (předpokládám, že někoho
z konkurentů) provedla ČOI koncem 2007 a
počátkem roku 2008 kontroly OLK u výrobců
z polypropylenu. Kontrolní orgány byly vlivem
obsahu podnětu zaměřeny zejména na kontrolu
materiálových hodnot PP. Při těchto kontrolách
se projevila absurdita požadovat shodné vlastnosti u dvou různých materiálů.
Následně vyvolané jednání představitelů ČOI,
Českého normalizačního institutu a TZUS jako
zástupce autorizovaných osob konstatovalo, že
použití PP není v rozporu s EN 858-1, ale pro
efektivnější kontrolu správného uvedení výrobku na trh ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. je
nutné stanovit předpisem požadavky na materiálové hodnoty PP. Tímto úkolem byla pověřena
TNK č. 95 při ČNI.
Úkol byl splněn v rámci revize české normy
ČSN 75 6551 „Odvádění a čištění odpadních
vod s obsahem ropných látek“, která prošla
připomínkovým řízením v srpnu 2008 a tiskem
vyjde do konce roku 2008. Součástí revize normy jsou také v příloze A i stanovené materiálové hodnoty pro PP.

Závěr
Výše zmíněná kontrola ČOI ve firmě ASIO,
spol. s r.o. i následná další kontrola v průběhu
půl roku (opět na základě něčího podnětu ?)
prokázala správnost prokázání shody i oprávněnost uvádění výrobku OLK typu AS TOP
z polypropylenu na trh. A to samozřejmě nejen
ve smyslu použitého materiálu, ale i ve všech
ostatních parametrech jako je hlavně chemická
odolnost, vodotěsnost a spolehlivost konstrukce
atd.
Tím dochází k velmi vážné situaci, kdy v rámci
svých marketingových, obchodních a jiných
aktivit dotyčný pan zástupce demagogickými
prohlášeními úmyslně poškozuje dobrou pověst
nejen naší firmy, ale všech těch výrobců, kteří
uvádějí na trh OLK z polypropylenu v rámci
řádně provedeného procesu „prokázání shody“.
Svými nepravdivými prohlášeními pak uvádí
jednoznačně ostatní subjekty na trhu v omyl.
Dle našeho názoru to zakládá vážné podezření z
naplnění zákonných ustanovení o poškozování
cizích práv a o nekalé soutěži.
Oldřich Pírek

Vodohospodářské úsměvy

Pokračování na straně 14

Výše zmíněná
kontrola ČOI ve
firmě ASIO,
spol. s r.o.
i následná další
kontrola
v průběhu půl
roku (opět na
základě něčího
podnětu ?)
prokázala
správnost ….
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IWA World Water Congress and Exhibition
(7. – 12. září 2008, Vídeň)
Technický program vídeňského kongresu
byl zaměřen především na současné globální problémy jako jsou změna klimatu, prudce se zvyšující populační růst a sanitační a
urbanizační krize. Vedle toho byla řada plenárních sekcí a workshopů, jež se věnovali
současném trendu a vizím v oblasti biotechnologie a aplikovaného výzkumu.

Technický
program
vídeňského
kongresu byl
zaměřen
především na
současné
globální
problémy
jako jsou

Obr.: Posterové sekce
Každý den začínal dvěma paralelními přednáškami, které byly presentovány největšími osobnostmi v oboru. Pro mě nejzajímavější byla pondělní přednáška Prof. Kabáta
z holandské wagenigenské univerzity a čtvrteční Prof. van Loosdrechta z TU Delft taktéž z Nizozemí. Pondělní přednáška shrnula
historické trendy v nakládání s vodou dle
sociálního rozvrstvení a podle lokálních
oblastí celého světa, globálních změnách

změna
klimatu.......

Obr.: Foto z diskusního fóra
v dešťových událostech, táním ledovců a
migrací obyvatelstva do městských oblastí.
Přednáška poukázala na to, že množství
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vody ve vodních nádržích není dostatečné natolik, aby zvýšilo současný poměr mezi elektřinou vyrobenou v hydroelektrárnách a elektřinou vzniklou spalováním fosilních paliv. Zaujali mě zejména modely simulující nárůst teploty způsobený globálním oteplováním a tím
pádem naprosto měnící současný přirozený
koloběh vody. Mám-li se zaměřit na region,
v němž žijeme, tak nárůst teploty v roce
2050 by měl být ca. okolo 2 °C. Množství srážek dopadající na naše území by
mělo být zhruba stejné, ale měl by se
výrazně změnit jejich charakter. Čeká
nás velké množství bouřek a přívalových dešťů a dlouhých suchých období.
Největší problémy s nedostatkem vody
lze v blízké budoucnosti očekávat
v jihovýchodní Asii, poté na Blízkém
východě a v Africe a výrazně ohrožené
nedostatkem vody a nárůstem teploty
budou oblasti okolo Středozemního
moře. Škoda, že tento příspěvek nemohli slyšet někteří naši „experti“ na
globální oteplování…
Čtvrteční přednáška se sice jmenovala
„Budoucnost čištění odpadních vod“, nicméně
její autor shrnul především svoji dvacetiletou
kariéru v čistírenství a zaměřil se na tři ožehavá témata. V první části osvětlil historii biologického odstraňování fosforu a soustředil se na
objasnění jeho selhávání zejména v letních
podmínkách vznikající díky kompetici o substrát mezi glykogenakumulujícími (GAO) a
polyfosfátakumulujícími (PAO) mikroorganismy. Dva příspěvky potvrzující tento jev byly ke slyšení i v pondělí odpoledne. Autoři připisují tento jev
vyššímu teplotnímu koeficientu GAO,
který jim umožňuje dominovat při
vyšších teplotách, zatímco PAO by
měly v odpadní vodě dominovat při
nízkých teplotách a vyšším pH. Metabolickou selekci PAO podporuje i
vhodný poměr (75:25) kyseliny octové vůči kyselině propionové. Je-li ve
vodě přítomna pouze jedna nebo je
nevhodný poměr, dominují opět GAO.
Další část se zabývala morfologií biomasy a měla podtitul „Jsou vločky,
biofilm a granule stejné?“ V poslední
části se snažil autor zdůraznit, abychom pohlíželi na vodní systém jako na celek (např. voda,
odpadní voda a mořská voda) a v tomto kon-
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textu se snažili i s vodou nakládat. Autor vyzdvihoval
význam porozumění mikrobiální ekologii při čištění
odpadních vod a jejím využití při návrhu a provozování čistíren, kdy vhodný návrh zajistí bezproblémový chod čistírny a tím pádem i minimální pozornost a
zásah obsluhy. Budoucnost čistírenství spatřuje
v granulované biomase, která se jeví vedle svých
excelentních čistírenských vlastností jako ideální jak
z hlediska úsporu plochy vůči běžným aktivačním
čistírnám (výrazně menších dosazovacích nádrží), tak
z hlediska úspory energie vůči membránovým čistírnám.
Na kongresu probíhalo od rána do večera šestnáct
paralelních sekcí, a proto bylo občas obtížné vybrat
tu pravou sekci. Soustředil jsem se proto na čtyři
témata, která mě nejvíce zajímají: membránové čištění OV, sanitace, matematické modelování a novinky
v čistírenství.
Membránovým reaktorům jako modernímu a poměrně zaběhlému způsobu čištění odpadních vod bylo
věnováno poměrně velké množství prostoru. Pondělní workshop se zabýval tvorbou biofilmu a parametrů

Obr.: Odborné workshopy
ovlivňujících jeho růst a kondici. Pracovní skupina
sdružená pod záštitou IWA nejprve oznámila nutnost
knihy o biofilmových procesech a poté sondovala
mezi příchozími optimální obsah a složení knihy.
Z přednášek mě zaujala přednáška Dr. Lee, který se
zabýval kontrolou tvorby a chování biofilmu. Vznik
biofilmu přisuzoval informačnímu mechanismu mezi
buňkami, které mezi sebou komunikují, aby vytvořily
povlak. Pokud se mu podařilo inhibovat přenos těchto informací (tzv. autoinducery), pak nedocházelo
k zanášení membrán. Inhibici prováděl pomocí enzymů a jako kontrolní mechanismus zdárného průběhu
inhibice používal pro enzymy magnetický nosič.
Z prakticky koncipovaných přednášek byla zajímavá
o čištění deskových membrán. Byla testována řada
chemikálií, z nichž se jako nejlepší ukázal chlór,
peroxid vodíku při pH = 11 a jeden z enzymů. Asi
nejužitečnějším příspěvkem se jevilo několikaleté
sledování osmi membránových čistíren ve Francii a
zjišťování a monitorování provozních problémů. Jednoznačně nejproblematičtějším místem membráno-
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vých čistíren se ukázalo být mechanické předčištění, které není buďto dostatečné anebo dochází
k jeho zanášení a ucpávání.
Kongresu předcházel workshop o matematickém
modelování. Byl zaměřen na vysvětlení unifikovaného protokolu pro návrhy a optimalizace procesů
čištění odpadních vod pomocí matematického
modelování. Názornými příklady se pak hemžily
přednášky během kongresu. Dále byl představen
model na anaerobní zpracování všech typů kejdy a
byl odpřednášen model produkce přebytečného
kalu. Na základě provozních testů navrhl Johnson
novou teorii rozkladu inertního partikulovaného substrátu v anaerobních podmínkách. Dlou- Membránohodobým sledováním anaerobních lagun zjistil,
že část inertu není tak inertní jak se tváří, ale
vým
podléhá hydrolýze a v maticích popisující biochemické procesy se tak můžeme dočkat novéreaktorům
ho parametru - XDAA.
Z přednášek věnovaných sanitaci byl nejzajíjako
mavější koncept zavádění sanitačních návyků
ve čtyřech větších afrických městech ve
čtyřech různých zemích v rámci projektu RO- modernímu
SA. Autor během dvouleté fáze projektu navštívil všechny lokality a popisoval zkušenosti a poměrně
nejen ze sanitačního pohledu, ale i ze sociologického hlediska problematické a specifické zaběhlému
komunikace ovlivněné místními zvyky mezi
lokální správou a humanitárními pracovníky.
způsobu
Většina příspěvků se ovšem zabývala především čištěním šedých, žlutých a hnědých vod.
čištění
Z novinek v čistírenství byla zajímavá přednáška o reaktorech s granulovanou biomasou a
odpadních
prvními úspěšnými provozními aplikacemi
v Nizozemí a Jihoafrické republice. De Kreuk
vod bylo
popisovala celý ca. desetiletý vývoj technologie od laboratorních počátků až k aplikacím na
věnováno
skutečných čistírnách odpadních vod. Autorka
technologii detailně vysvětlila včetně fázování
poměrně
procesu na čistírně. Celá sekce byla věnována
mikrobiálním palivovým a elektrolytickým
velké
článkům. Výroba elektřiny z odpadní vody je
zatím záležitostí především laboratorního měmnožství
řítka, nicméně presentované výsledky vypadaly
velice slibně.
Jako zajímavost rozšiřující obzory jsem navští- prostoru…...
vil několik přednášek o mokřadech. Přednášky
pojednávaly především o široké sféře uplatnění
mokřadů v čištění komunálních i průmyslových
odpadních vod. Zaujala mě ovšem přednáška pana
Zhao, který ji presentoval jako „Optimalizaci odstraňování fosforu v mokřadech“. Po jejím skončení následovaly udivené pohledy a rozpačitý potlesk, neboť ctižádostivý čínský autor fosfor odstraňoval, ale bez mokřadu. Bylo to zralé na disciplinární komisi a dvouroční kongresový distanc…
Marek Holba
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Kam s kalem z domovních čistíren a žump ?
(část článku z VH 8/2008 Malá úvaha k přípravě velké novely vodního zákona - autor Jaroslava Nietscheová)

Malé zdroje znečištění Určitá nemalá část
osídlení je v obcích a osadách, které jsou
zdrojem znečištění menším než 2000 ekvivalentních obyvatel a v řadě z nich není vybudovaná žádná kanalizace. Každý z vlastníků
nemovitostí je pak odpovědný za zneškodňování svých odpadních vod sám.

......velká
skupina
vlastníků
nemovitostí,

Část z nich, pokud mají v dosahu vodní tok
nebo jiné povrchové vody, zvolí vlastní
„domovní“ čistírnu odpadních vod, případně biologický septik, s povolením příslušného vodoprávního úřadu, zneškodňuje
své vyčištěné odpadní vody v těchto povrchových vodách.
Někteří z vlastníků nemovitostí, jde-li o jednotlivé rodinné domy nebo stavby pro individuální rekreaci, pokud to s ohledem na
místní poměry povolí příslušný vodoprávní
úřad, vypouštějí své, řádně vyčištěné odpadní vody do půdních vrstev a tím nepřímo do vod podzemních.

která má
vznikající
odpadní
vody buď
historicky
nebo i nově
svedeny do

Zbývající poměrně velká skupina vlastníků
nemovitostí, která má vznikající odpadní
vody buď historicky nebo i nově svedeny do
nepropustných jímek (žump), tak musí
řešit svou situaci, protože není schopna splnit povinnosti uložené ustanovením § 5 odst.
3 vodního zákona. Je to např. v souvislosti
s tím, že kanalizace dosud nebyla vybudována, jde o chráněná území, kde taková výstavba nemůže být povolena apod. Je zřejmé, že
akumulované odpadní vody musí být systematicky „nějak“ zneškodňovány.
Žumpy
V řadě případů je možné tyto odpadní vody
následně čistit na dostupné čistírně odpadních vod. Jde však o čistě smluvní vztah
producenta odpadních vod a vlastníka nebo
provozovatele vodní kanalizace. Platné předpisy, vodní zákon ani zákon o vodovodech a
kanalizacích neukládají vlastníkům a provozovatelům kanalizací pro veřejnou potřebu
povinnost takové odpadní vody přebírat.
Nejde v tomto případě o povinnost „umožnit
připojení“ podle ustanovení § 8 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích. Nepochybně také proto, že tomu brání technické, respektive provozní problémy. Je tedy podstat-
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ná otázka, jak s těmito akumulovanými odpadními vodami dále naložit.
Vyskytují se názory, že je nelze v rámci platných předpisů zneškodňovat jinak než vyvážením na odpovídající čistírnu odpadních
vod. Příslušné vodoprávní úřady, případně
Česká
inspekce
životního
prostředí
v některých případech za vyvážení těchto
odpadních vod na pozemky ukládají pokuty
jako za ohrožování povrchových nebo podzemních vod nedovoleným vypouštěním
odpadních vod ve smyslu ustanovení § 116
odst. 1 písm. b) vodního zákona. Odkazují
přitom na zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a
agrochemickém zkoušení zemědělských půd
(zákon o hnojivech), ve znění pozdějších
předpisů a fakt, že použití těchto odpadních
vod (jako hnojiva) v něm není řešeno.
Jak přistupovat k likvidaci odpadních vod
ze žump?
V tomto směru je však nutno vyjít z platného
právního stavu. Vodní zákon řeší pouze
zneškodňování odpadních vod vypouštěním
do vod povrchových nebo výjimečně do vod
podzemních. Dále řeší také ochranu povrchových a podzemních vod před zhoršováním jejich jakosti závadnými látkami, tedy i
těmi, které by se do nich mohly dostat
z odpadních vod zneškodňovaných jinak než
vypouštěním do vod povrchových, případně
podzemních. Zákon o hnojivech řeší otázku
aplikace různých látek na pozemky za účelem zvýšení jejich úrodnosti. S odpadními
vodami akumulovanými v nepropustných
jímkách nepočítá. Zákon č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů výslovně stanoví, že se nevztahuje na odpadní
vody [§2 odst. 1 písm. a)].
Problém zneškodňování odpadních vod však
je třeba řešit zejména v situaci, kdy návrh
„velké“ novely vodního zákona v poslední
pracovní verzi předpokládá, že vlastník nepropustné jímky k akumulaci odpadních vod
bude povinen uchovávat po dobu nejméně 3
let doklady o řádném vyvážení své jímky
a na požádání je předkládat příslušnému vo-
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odpadními vodami z domácností akumulovaČištění odpadních vodsnými
v malých
obcích
v nepropustných jímkách
se pro případ

doprávnímu úřadu nebo České inspekci životního
prostředí pro kontrolu nakládání s nimi, resp. kontrolu jejich zneškodňování.
Otázkou je, jaké množství vyvezených odpadních
vod bude taková osoba povinna doložit. Zřejmě
množství odpovídající vybavení nemovitosti, způsobu a době jejího užívání. Je-li nemovitost připojena na vodovod, zejména na vodovod pro veřejnou
potřebu, pak bude zřejmě povinna doložit vyvezení
množství odpadních vod přibližně odpovídající jejich odběru.
Z praktického hlediska jsou v takovéto situaci,
zvláště ve staré zástavbě, mnohé problémy, z nichž
řada nebude snadno řešitelná. K tomu je třeba přihlédnout k finanční náročnosti odvozu odpadních
vod na relativně vzdálenou čistírnu odpadních vod a
k nákladům na jejich čištění, které nejsou věcně
usměrňované cenou a bývají podstatně vyšší než
stočné.

Stojí proto za zvážení, v rámci „velké“ novely vodního zákona, stanovit výslovně možnost zneškodňovat odpadní vody akumulované v nepropustných
jímkách na pozemcích za stejných podmínek jako
kal definovaný v § 32 písm. a) zákona o odpadech
za splnění povinností uložených v § 33 téhož zákona. Přitom by patrně muselo být uvedeno, že

jejich zneškodňování na pozemcích nakládá
jako s upraveným kalem podle § 9 zákona o
hnojivech. Jejich charakter by se tím nezměnil,
nestaly by se odpadem, ale jejich zneškodňování na pozemcích, k němuž reálně běžně dochází, by dostalo řádný zákonný rámec. Mnoha
vlastníkům rodinných domů, chat a chalup by
ubyly zbytečné starosti a povrchové ani podzemní vody by nebyly ohroženy.
Závěr
„Velká“ novela vodního zákona by měla výslovně upravit i možnost zneškodňování odpadních vod převážně z domácností akumulovaných v nepropustných jímkách vyvážením na
pozemky v případech, kdy je jejich dovážení do
čistírny odpadních vod finančně nebo technicky
obtížné.

Karel Plotěný

ČOV Florencie aneb jak na jalové vody?
Existuje množství variant jak čistit odpadní vody
s nízkým obsahem CHSK (resp. nízkým obsahem
biologicky rozložitelného substrátu) či nevhodným
poměrem CHSK:N. Jedním z řešení může být substrát na začátku zcela odebrat a podpořit energetickou bilanci čistírny následným dávkováním odpadního externího substrátu, snažit se nějakým způsobem tento poměr změnit atd. Řešení tohoto problému na ČOV ve Florencii representuje velice moderní způsob s využitím anaerobní kodigesce komunálního odpadu, chemickým odstraněním (recyklací)
fosforu (vysrážení ve formě struvitu) a odstraněním
dusíku částečnou nitrifikací a technologií Anammox.
Čistírna odpadních vod ve Florencii je navržena
zhruba pro 600 000 EO a odtok z ní je vyústěn do
řeky Arno ležící v citlivé oblasti. Dusík je odstraňován klasickým D-N systémem a fosfor je odstraňován koagulací. CHSK v přítoku je velice nízká
(okolo 160 mg/L) s nízkým obsahem snadno rozložitelného substrátu (ca. 25 %) a poměrem ca. 6:1.
Odstraňování dusíku probíhá s účinností okolo 50
% a limit na požadovanou odtokovou koncentraci
Ncelk. je překročen v cca. 30 – 40 % případů. Produkce kalu je přirozeně také mnohem nižší, než

bylo počítáno v návrhu. Vzhledem k tomu, že
je nevyužitý prostor v anaerobních vyhnívacích nádržích, byla vypracována studie na jejich využití pro kodigesci dalších odpadů. Jako
další substrát lze lokálně použít odpadní vodu
z výroby olivového oleje, odpadní vodu ze
septiků anebo organickou frakci komunálního
odpadu.
Integrovaný přístup k řešení problému vede
k optimálnímu řešení spočívajícím v anaerobní
kodigesci (zlepšení energetické bilance čistírny) společně s efektivnějším biologickým odstraňováním nutrientů. Pro optimalizaci tohoto
řešení byl vypracován projekt CONAN, jehož
hlavní náplní bylo:
•
využít stávající prostor anaerobních
vyhnívaček
•
odstranit/recyklovat fosfor pomocí srážení do formy struvitu (MAP)
•
odstranit dusík striktně autotrofním
procesem (Anammox)

Pokračování na straně 15.

11

ROČNÍK

7,

Č.43

ST RÁNKA

12

Mikrobiální palivové články
Čištění odpadních
vod v malých obcích
Mikrobiální palivové články patřily ještě nedávno
do oblasti science-fiction, nicméně úspěchy, jimiž
se chlubí zhruba 25 specializovaných pracovišť
(vesměs univerzit), posouvají jejich aplikaci do
hodně blízké budoucnosti.
Co si vlastně představit pod pojmem mikrobiální
palivový článek? Laicky řečeno, mikrobiální palivové články přeměňují chemickou energii
(dostupnou ve formě substrátu) na elektrickou
energii. Aby toho bylo dosaženo, baktérie slouží
jako katalyzátory transformující substrát na elektrony. Baktérie jsou velmi malé mikroorganismy
(velikost ca. 1 µm), které přeměňují velké množství organických látek na CO2, vodu a energii.
Mikroorganismy používají tuto energii ke svému
růstu a k udržení metabolismu. S využitím mikrobiálních palivových článků můžeme využít část
této energie na produkci elektrické energie.
Mikrobiální palivové články sestávají z anody,
katody, protonové nebo kationtové membrány
a elektrického obvodu, jak je znázorněno na Obr.

Elektrony jsou transportovány na katodu elektrickým obvodem s rezistorem. Rozdíl potenciálů na katodě a anodě, spolu s tokem elektronů,
vede k tvorbě elektrické energie.
Protony jsou transportovány skrze protonovou
nebo kationtovou výměnnou membránu na katodu. Na katodě poté dochází k chemické redukci akceptoru elektronů (v ideálním případě
je kyslík redukován na vodu). Pro dosažení
potřebné rychlosti redukce kyslíku se používá
platinový katalyzátor.
Mikrobiální palivové články
z mikrobiologického hlediska
Obecná rovnice energetického metabolismu
mikroorganismů
Baktérie získávají energii přenosem elektronů a
protonů ze substrátů při nižším potenciálu
k akceptoru elektronů s vyšším potenciálem.
Získanou energii lze kvantifikovat následujícím
vztahem:
∆G = -n • F • Eemf
kde n je množství transportovaných elektronů;
F je Faradayova konstanta 96485 C/mol; Eemf je
termodynamický rovnovážný buněčný potenciál (občas se značí i ∆V)
Baktérie mohou provádět přenos elektronů několika způsoby, nicméně dvěmi hlavními cestami mikrobiálního energetického metabolismu
jsou respirace a fermentace. Typ energetického
metabolismu závisí na vlastnostech baktérií a
dostupných donorech a akceptorech elektronů.

Obr.: Základní schéma mikrobiálního
palivového článku
Bakterie se vyskytují v anodické části a přeměňují
substrát (glukóza, acetát, odpadní voda) na oxid
uhličitý, protony a elektrony. Za aerobních podmínek využívají baktérie jako finální akceptor elektronu kyslík nebo dusičnanový dusík za současného vzniku vody. Nicméně v anodickém prostoru
mikrobiálního palivového článku není přítomen
žádný kyslík, a baktérie proto potřebují předat
elektron jinam. Díky schopnosti baktérií přenést
elektrony na anodu může právě tyto elektrony,
vznikající metabolismem baktérií, mikrobiální
palivový článek shromažďovat. Přenos elektronů
může proběhnout např. pomocí nanodrátů.

Mikrobiální palivové články
z elektrochemického hlediska
Maximální dosažitelné elektrické napětí mikrobiálního palivového článku je 1.1 V. Nicméně
naměřené napětí je podstatně nižší kvůli množství ztrát. V otevřeném obvodu, kterým neprotéká proud, je maximální dosažitelné elektrické
napětí 0.8 V. Protéká-li proud, tak nebyly naměřeny hodnoty vyšší než 0.62 V.
Rozdíl mezi napětím měřeným na buňce a hybnou silou elektronů se označuje jako přepětí a
je sumou nadbytečného potenciálu anody a
katody a ohmických ztrát v systému. Nadbytečný potenciál elektrod je závislý na průtoku
proudu a u mikrobiálních palivových článků je
sumou:
• aktivačních ztrát
• ztrát v bakteriálním metabolismu

Po špatné
zkušenosti
s biofiltry
dostala
zelenou nová
technologie
na čištění
zápachu…
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•

látkového transportu nebo koncentračních ztrát

Ohmické ztráty (nebo ohmická polarizace)
na mikrobiálních palivových článcích zahrnují jak odpor toku elektronů elektrodami, tak odpor toku iontů membránou (je-li
v systému přítomna) a
elektrolyty
v anodické a katodické části.

Před
samotnou
realizací se
nejdříve

Návrh mikrobiálních palivových článků
Mikrobiální palivové články lze rozdělit
do dvou základních skupin podle jejich
využití:
a) pro výzkumné účely
-zpravidla se snadno sestavují a slouží pro
krátkodobé experimenty
-navrhují se pro odladění specifických
mikrobiálních procesů nebo nově používané materiály
-slouží pouze pro vsádkové testy a nejsou
schopny dlouhodobého provozu
b) pro souvislý provoz
-navrženy pro dlouhodobý provoz
-do článků mohou být dodávány různé
substráty (glukóza, acetát, odpadní voda) a

zjišťovala
místa

Obr.: Ukázka mikrobiálních článků
pro souvislý provoz

s největší

Poloprovozní jednotka mikrobiálních palivových článků

koncentrací
zápachu...

Obr.: Ukázka mikrobiálního palivového článku pro výzkum
né účely
ty poté souvisle vyrábějí elektřinu - slouží
především k optimalizaci elektrochemických parametrů

NEWS

Poloprovozní jednotka se nachází v Yatale
v Austrálii a jako substrát slouží odpadní voda
z pivovaru Foster - familiárně se označuje jako
„Beer battery“. Reaktor sestává z 12 modulů a
má objem ca. 1 m3. Elektrody jsou
z karbonových vláken a jsou na modulech
umístěny hřebenovitě (viz Obr.4). Reaktor
zpracovává 7 – 10 kg CHSK/(m3 • d) a ca. 2
m3/d odpadní vody. Toto uspořádání zajistí
výkon ca. 500 W a plánuje se rozšířit o dvanáct
dalších modulů.

Výzkum mikrobiálních palivových článků se
prudce rozvíjí, a ačkoliv konstrukce vlastního
palivového článku je primitivní, dokonalé porozumění všem probíhajícím procesům vyžaduje
nadstandardní znalost z mnoha vědních oborů
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Výzkum se
soustřeďuje
především na
materiálové
provedení
reaktorů
a zvýšení
účinnosti výroby
elektrické
energie,..

Obr.: Poloprovozní jednotka Yatala
v Austrálii
počínaje mikrobiologií a elektrochemií
a konče materiálovým nebo environmentálním inženýrstvím. Právě proto se objevuje
možná velké kvantum laboratorních pokusů,
ale odezva v poloprovozním měřítku je zatím mizivá. Výzkum se soustřeďuje především na materiálové provedení reaktorů
a zvýšení účinnosti výroby elektrické energie, zatímco poloprovozní, potažmo reálné

Obr.: Poloprovozní jednotka Yatala
v Austrálii
aplikace naráží především na vysoké investiční
náklady této technologie.

Marek Holba

Zoologická zahrada Ostrava
V posledních dvou letech se naše firma snaží spolupracovat s některými zoologickými zahradami. Po prvotních kontaktech s pracovníky Zoologické zahrady Brno se
větší spolupráce rozvinula se Zoologickou zahradou Ostrava. Několik návštěv Marcela Polesňáka v Ostravě vyústilo ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci vodního hospodářství výběhu plameňáků, hrochů a krokodýlů. Protože
zoologické zahrady jsou příspěvkové organizace, je každá investice pečlivě zvažována. Nelze se tedy divit, že realizace poměrně nákladných technologií je zatím jen ve
fázi projektu. Ale přece jen drobná zakázka se již podařila v Zoologické zahradě Ostrava uskutečnit. Pavilon karantény drobných živočichů má ve svém vybavení také
akvária se sladkovodními živočichy – želvami a rybami. Ošetřovatele trápilo poměrně složité udržování čistoty vody a nutnost poměrně časté výměny vody v
akváriích. Díky Marcelově iniciativě jsme nabídli vedoucímu zoologovi Mgr. Jiřímu Novákovi realizaci filtrace vody ve dvou akváriích. Hledání optimálního řešení
trvalo několik týdnů, ale nakonec bylo použito bazénového pískového filtru s čerpadlem o dostatečném průtoku, který zajistí výměnu vody dvakrát za hodinu v
obou akváriích.
Realizací byli pověřeni šikovní chlapci z Nivnice. Na začátku července během
Obr.: Terárium želv
jednoho dne vše instalovali, ale zkoušce funkčnosti již nebyli přítomni. Důvodem
bylo to, že do jednoho akvária bylo nutné při realizaci vlepit skleněné přepážky a použité lepidlo muselo pořádně zaschnout. A tak slíznutí smetany připadlo mé osobě o
dva dny později. Akvária byla naplněna vodou a po nezbytné kontrole všeho možného bylo čerpadlo s filtrem zprovozněno, zaučena obsluha a odstraněny drobné netěsnosti. Filtrace se osvědčila, o čemž svědčí spokojený výraz tváře Mgr. Jiřího Nováka
na připojené fotografii. Věříme, že spolupráce se Zoologickou zahradou Ostrava bude
pokračovat. A taky chci poděkovat všem z NIVEKA, kteří se na této akci podíleli.
Ivan Knop

NEWS
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ČOV Florencie aneb jak na jalové vody?
Pokračování ze strany 11.
Na základě výstupů z projektu CONAN vyplývá
následující schéma rekonstrukce:

tinásobně vyšší produkci bioplynu než je nynější.

Externí organický materiál –
komunální odpad, kuchyňský
Bioplyn

ANAEROBNÍ
KODIGESCE

ODVODNĚNÍ

MgCl2
MgCO3

ODSTRAŇOVÁNÍ FOSFO-

Další nakládání
s kalem

50 % N-NH4+
50 % N-NO2-

ČÁSTEČNÁ
NITRIFIKACE

90 % N2

ANAMMOX

Struvit
ČOV FLORENCIE

Během 281
Popis poloprovozního systému
Poloprovozní systém sloužící pro odladění procesů
spočíval v míchaném 200 L anaerobním reaktoru
s teplotou mezi 35 – 37 °C. Čistírna byla naočkována kalem z reálné čistírny a jako další substrát zde
byly využívány zbytky z ovocného a zeleninového
trhu nebo komunální kuchyňský odpad. Před využitím byl odpad rozmělněn pomocí kuchyňského mixéru.
Částečná nitrifikace probíhala v MBBR reaktoru
o objemu 7.4 L. Reaktor byl naplněn 3 litry nosičů
biomasy (Kaldnes) pro dosažení zaplnění objemu 40
% a specifického objemu 200 m2/m3, dále 6.4 L supernatantu z anaerobní vyhnívačky a 300 ml nitrifikujícího kalu z florentské čistírny.
Třicetilitrový Anammox reaktor byl naplněn odtokem z MBBR a temperován na teplotu 35 °C. Reaktor pracoval v režimu SBR, supernatant byl odebírán
jednou denně.
Výsledky
Anaerobní kodigesce
Během 281 dní provozu došlo ke zvýšení odstranění
organického podílu z 24 na 32 %. Z prvotních výsledků analýz vyplynulo, že využitím tří ze šesti
postavených anaerobních reaktorů bude možné čistit
veškerý komunální odpad společně s přebytečným
kalem. Využitím těchto substrátů se zvýší výtěžek
bioplynu z 0.22 na 0.59 NLBP/gXorg při zhruba dese-

Částečná nitrifikace v MBBR
Supernatant z anaerobní vyhnívačky na ČOV
Florencie byl využit jako přítok do MBBR
(průměrné složení: N-NH4+ = 651.3 ± 100.4
mg/L; P-PO43- = 75.3 ± 24.8 mg/L). Tato odpadní voda je filtrována přes síto s velikostí
průlin 0.8 mm. Koncentrace fosforu byla snížena v 50 L reaktoru dávkováním MgCl2 nebo
MgCO3 v poměru P:Mg 1:1.3. Vysrážením se
koncentrace P-PO43- snížila na 18.3 ± 7.9 mg/
L. Společně s vysrážením struvitu se snížila
koncentrace N-NH4+ o 4.5 %.
Hlavní výsledky lze shrnout takto:
• minimální doba zdržení se ustálila na t =
0.5 d, což je hodnota nižší než tMIN pro
oba typy autotrofních mikroorganismů
(nitritační a nitratační MO). Za těchto
podmínek může růst pouze nárostová
biomasa a respirometrické testy zároveň
prokázaly, že suspendovaná biomasa byla
ze směsi vypláchnuta.
• maximální dusíkaté zatížení bylo rovno
1.2 kg N/d/m3.
• proces byl velmi stabilní s průměrnými
odtokovými koncentracemi N-NH4+ =
319.3 ± 51.4 mg/L; N-NO2- = 310.8 ±
58.5 mg/L; N-NO3- = 1.6 ± 0.6 mg/L.
limitním prvkem aktivity nitratačních
mikroorganismů bylo nízké pH (6.1 –

dní provozu
došlo
ke zvýšení
odstranění
organického
podílu z 24
na 32 %.…..

6.3). Koncentrace volné kyseliny dusité, jež na
ně má inhibiční efekt, byla v rozmezí 0.3 – 0.8
mg/L.

anaerobic codigestion of sludge with organic waste
and ntrient removal from supernatant, Sborník
přednášek, IWA Congress and Exhibiton Vienna,
2008.
Vysvětlivky:
Částečná nitrifikace a Anammox Proces
Kombinace těchto dvou technologií vede
k moderní technologii odstranění dusíku sekvencí
dvou nezávislých kroků.
V první fázi probíhá částečná nitrifikace (v zahraniční literatuře se často používá termín SHARON Single reactor for High activity Ammonia Removal
Over Nitrite), která předpokládá vytvoření směsi
obsahující cca. 50 % N-NH4+ a 50 % N-NO2-. Dusitanový dusík vzniká konverzí z amoniakálního
dle níže uvedené rovnice:
NH4+ + HCO3- + 0.75 O2 Þ 0.5 NO2-+ 0.5 NH4+ +
CO2 + 1.5 H2O

Obr. : Nosiče biomasy Kaldnes
Pro
uspokojivé
odstranění
nutrientů
bylo

Anammox
Třicetilitrový reaktor na anaerobní oxidaci amoniaku byl plněn odtokem z MBBR. Dle očekávání byla pozorována nízká produkce dusitanů a
vysoká účinnost odstranění dusíku (více než 90
%). Specifická aktivita Anammox baktérií se
pohybovala okolo 48 mg N2/(Xorg. • d). Přídavkem uhličitanů (300 mg/l) byla specifická aktivita zvýšena na 70 mg N2/(Xorg. • d).

navrženo

Shrnutí
Na demonstrovaném integrovaném přístupu na
chemické ČOV ve Florencii je popsáno zajímavé řešení
způsobu čištění odpadních vod s nízkým obsaodstranění hem biologicky rozložitelného substrátu. Pomocí
laboratorních pokusů byla ověřena technologie
fosforu do s anaerobní kodigescí kalu, kdy jako substrát do
vyhnívaček byl použit odpad, odpadní vody
struvitové z výroby olivového oleje, kuchyňský odpad nebo
zahuštěný aktivovaný kal. Pokud budou výsledky
laboratorních testů převedeny do provozního
formy
měřítka, lze očekávat zhruba desetinásobný nárůst produkce bioplynu.
dávkováním Pro uspokojivé odstranění nutrientů bylo navrženo chemické odstranění fosforu do struvitové
uhličitanu... formy dávkováním uhličitanu, resp. chloridu
hořečnatého. Moderní metoda odstraňování dusíkatého znečištění (Anammox) byla úspěšně ověřena a optimalizována v laboratorním měřítku.
Použitá literatura
Caffaz S., Bettazzi E., Scaglione D. a Lubello C.,
An integrated approach in a municipal WWTP:

Reakce probíhá v míchaném reaktoru při teplotě 30
– 40 °C s dobou zdržení 1 – 2 dny. Řízení vhodného poměru amoniakálního a dusitanového dusíku
se děje kontrolou vnosu kyslíku do reaktoru.
Anammox (z anglického ANaerobic AMMonium
OXidation) vede k tvorbě plynného dusíku
s amoniakálním dusíkem jako donorem elektronu
podle následující rovnice:
NO2- + NH4+ Þ N2 + 2 H2O
Reakci provádějí autotrofní baktérie bez využití
CHSK či jakéhokoliv jiného externího substrátu.
Tyto baktérie mají nízkou růstovou rychlost, proto
je důležité provozovat reaktor v podmínkách, jež
právě těmto baktériím vyhovují.

Marek Holba

